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Milí spoluobčané, dostáváte do rukou letos poslední vydání obecního zpravodaje.
Úvodem rekapitulujeme důležité informace týkající se naší obce:
Bývalou faru koupila firma Gradual Economy s.r.o., která plánuje přebudovat tuto stavbu na sociální byty.
Vyřizují stavební povolení – byť v tuto chvíli, kdy momentálně nemáme platný územní plán to jde poněkud
obtížněji. Zpracování nového územního plánu se zpomalilo z důvodu výstavby větrných
elektráren, jelikož tento záměr nekorespondoval se zněním Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje. Na konci listopadu tohoto roku jsme od firmy Green Energie s.r.o.
(GE) vykorespondovali prohlášení, ve kterém nám firma GE sděluje, že odstupuje od smluv o
spolupráci ve věci výstavby větrných elektráren, které uzavřely s naší obcí. Tato skutečnost
samozřejmě zásadně změnila směr práce na dokončování návrhu územního plánu.
Dokonce se nám ještě podařilo zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde jsme žádali
v loňském roce o dotaci na pořízení nového územního plánu, doklady o odevzdání návrhu pro společné jednání
a požádat o proplacení finančních prostředků za zpracování tohoto návrhu. Obdrželi jsme částku 135.520,-Kč.
V létě jsme rekonstruovali původně panelovou komunikaci u čtyřbytovek za obecním úřadem a spolu s ní i část
vedení vodovodu od hlavní komunikace přeš hřiště. Na komunikaci se nám nepodařilo získat dotaci, a tak jsme
obě investice hradili z vlastního rozpočtu – celková částka se za opravu cesty, včetně víceprací vyhoupla na
727.739,17 Kč; za vodovod jsme zaplatili 196.025.-Kč. Je třeba podotknout, že nové vodovodní přípojky od
hlavního uzávěru na hřišti směrem k jednotlivým uživatelům, respektive spotřebitelům, hradila firma Inter
KPT.
Ještě před ukončením zemědělského roku jsme pořídili traktorek v celkové hodnotě 221.188,-Kč. Doufáme, že
technika dopomůže k rychlejší údržbě veřejné zeleně především v letních měsících. Už i nyní v zimě se využívá
k úklidu chodníků a komunikací. Naší snahou bude, pokud nám úřad práce neumožní v příštím roce zajistit
spolehlivou a odpovídající pracovní sílu, vytvořit díky nedostatku kvalitní pracovní síly stálé pracovní místo.
A nyní už z jiného soudku:
Chtěli bychom připomenout letošní jubilanty naší obce. Vždy je dobré, když je důvod k oslavě.
Proto ještě jednou Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody, spokojenosti a mnoho hezkých
chvil se svými milými a blízkými. Bereme to pěkně popořádku – od nejmladších
- Koleňák Josef, Holub Miroslav
- Riedelová Jana, Horkelová Alena, Šromová Marcela, Dobeš Mojmír, Korch Štefan, Rybár
František
- Hanika Miroslav
- Frantová Jiřina
- Frančáková Marie
Průměrnou věkovou hranici obyvatel naší obce nám hned v lednu letošního roku snížili Táňa a
Martin Hrubí, kterým se narodil syn Martin. Srdečně blahopřejeme, přejeme děťátku spokojené a
radostné dětství a rodičům mnoho trpělivosti.
Je jen škoda, že více nám v této rubrice již statistika neříká…..
K životu patří i opačná strana mince, díky ní nás navždy opustili naši nejbližší …
V únoru nás navždy opustila paní Terezie Műcková a v červenci její manžel pan Josef Műck.
Pan Josef Odstrčil odešel z našich řad v dubnu tohoto roku.
Když nám odejde někdo blízký, trvá to nějaký čas, než se člověk s takovou událostí smíří.
Mnohdy nás smutek pohltí na dlouhou dobu. Ale čas snad dokáže tyto rány zahojit.
V období vánočních svátků budou mít lékaři ve Dvorcích pracovní dobu lehce upravenou:

Praktický lékař MUDr. Tibor Kalmar bude mít v úterý 27.12.2016 dovolenou, ve středu 28.12. bude ordinovat
ve Dvorcích od 7:00 do 11:00 hodin, poté do 14:30 v Moravském Berouně, ve čtvrtek 29.12. bude
v Moravském Berouně do 11 hodin a v pátek 30.12. bude v Dětřichově do 9:00 hodin.
Paní doktorka Zuzana Brunová bude mít ve Dvorcích po dobu vánočních svátků upravenou
pracovní dobu takto: středa 28.12. a pátek 30.12.2015 od 10:00 do 11:00 hodin.
Úplně nejlepší bude, když ani jednoho lékaře nebudeme po celé vánoční svátky potřebovat 
Obecní knihovna bude ve středu 28.12.2016 uzavřena. Kdo by si nestihl zajistit dostatek knih
na dny vánočního volna, bude mít příležitost ještě 21.12.2016 a pak až 4. ledna 2017.
Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 1. - 15. ledna 2017. Plánujeme termín koledování
na neděli 1.1.2017. Sice je to šibeniční termín, ale třeba se nám to podaří a nepodlehneme
posilvestrovské únavě. Uvítáme, když se přihlásí dobrovolníci jak z řad dětí, tak z řad
dospělých. Záštitu nad sbírkou přebírá po Charitě Odry - Charita sv. Martina, Malá Morávka, Mgr. Eva
Macková. Letošní sbírka bude na rozjezd nové služby – domácí péči, terénní zdravotnickou službu a podporu
péče o seniory – terénní pečovatelskou službu. Předem paní Macková děkovala za Vaši štědrost a za jakékoliv
finanční příspěvky. Určitě si všichni přejeme, abychom tyto služby sami nikdy nepotřebovali.
V kulturním domě se po Mikulášské nadílce našly dětské rukavice. Kdo je postrádá, přihlaste se, prosím,
na obecním úřadě. Naopak chybí pánská šála, tak komu by přebývala, přineste ji, prosím, na obecní úřad.
Ještě jednou bych chtěla aktérům poděkovat za velmi zdařilé masky. Myslím si, že nám vytvořili
neopakovatelnou atmosféru a zážitek. Doufám, že se i nadále budou návštěvníci této pravidelné zimní akce
k nám se svými dětmi těšit 
Za poslední roky jsme si zvykli trávit Silvestra společně na zábavě v kulturním domě
v Křišťanovicích. I letos by tomu tak bylo, a tak tedy kdo má zájem, od 20 hodin mu bude náš
kulturní dům k dispozici. Tradičně by si každý účastník přinesl vlastní občerstvení (velmi se to
osvědčilo), hudbu zajistí obec. A tak nezbývá než nám všem popřát pěkného a veselého Silvestra.
Všichni jste srdečně zváni.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat netradičně
v pondělí 19.12.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Jitka Rozkošná,

16.12.2016

